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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 8 noiembrie 2021 

 

Şedinţa a început la ora 15.09. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna Anca Dana Dragu, președintele Senatului, 

asistată de domnii Robert-Marius Cazanciuc și Eugen Pîrvulescu, secretari ai Senatului. 

 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Bună ziua! 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 8 noiembrie 2021. 

Ședința este condusă de subsemnata, Anca Dragu, președintă a Senatului, asistată de domnul 

senator Robert-Marius Cazanciuc și domnul senator Eugen Pîrvulescu, secretari ai Senatului. 

Ordinea de zi pentru ședința plenului de astăzi și programul de lucru, stabilite de Biroul 

permanent și Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, au fost distribuite și afișate pe pagina de 

internet a Senatului. 

Doamnelor și domnilor senatori… 

Avem o intervenție din partea domnului senator Romașcanu, liderul Grupului PSD. 

Vă rog. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

În primul rând, „La mulți ani!” celor care poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril și 

să nu uite să cinstească pe cei din stânga și pe cei din dreapta. Și pe cei din centru. 

În urma discuțiilor din Comitetul liderilor, vă rog să puneți la vot final, pentru punctul 5 și 

punctul 6, vot pentru retrimitere la comisie. 

Vă mulțumesc mult. (Discuții la prezidiu.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

O intervenție din partea domnului vicelider Mircescu. 

Vă rog. 

Domnul Ion-Narcis Mircescu: 

Dragi colegi, 

În primul rând, doresc și eu „La mulți ani!” tuturor sărbătoriților. 

Cerem retrimiterea la comisie, pentru o săptămână, a punctului 8 – L385. 

Mulțumesc. (Discuții la prezidiu.) 
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Doamna Anca Dana Dragu: 

Stimați colegi, 

Urmare a propunerilor din partea liderilor Grupurilor parlamentare PSD și USR, supun votului 

dumneavoastră, vot prin ridicarea mâinii, modificarea ordinii de zi, în sensul retrimiterii la comisie a 

punctelor 6 și 8 marginal. 

Deci supun la vot modificarea ordinii de zi. 

(Intervenție neinteligibilă din sală.) 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc (de la prezidiu): 

5 este. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Abțineri? O abținere acolo, da… două abțineri. 

Cu majoritate de voturi, modificarea ordinii de zi a fost aprobată. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Vă reamintesc că, potrivit dispozițiilor art.111 și 136 din Regulamentul Senatului, în situații 

excepționale ședințele plenului Senatului se desfășoară prin mijloace electronice, iar dezbaterea și 

adoptarea se vor face printr-o procedură simplificată. 

Pentru operativitate, în prima parte a ședinței de plen se vor desfășura dezbaterile asupra 

punctelor înscrise pe ordinea de zi, iar după încheierea acestora, în partea a doua a ședinței, se va 

desfășura sesiunea de vot. 

Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a hotărât ca votul să se exercite prin intermediul 

sistemului electronic hibrid, tabletă STS plus card de vot electronic, iar senatorii care nu își vor putea 

exprima votul în această modalitate vor fi apelați din sala de plen. Rezultatul votului se obține prin 

însumarea celor două modalități, de vot hibrid și apel telefonic din sala de plen. 

* 

La punctul 1 al ordinii de zi de astăzi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.88/2021 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Uniunea 

Internaţională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor 

a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Bucureşti, România, 26 septembrie – 14 octombrie 2022), 

semnat la Geneva la 30 iunie 2021. (L430/2021) 

Raportul Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației este de admitere a proiectului 

de lege privind aprobarea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 



 - 5 - 

Senatul este Cameră decizională. 

Începem dezbaterile. 

Dau cuvântul domnului senator Humelnicu. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Marius Humelnicu: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Conferința Plenipotențiarilor UIT – Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor va avea loc la 

București în perioada 26 septembrie – 14 octombrie din 2022. Este primul astfel de eveniment ce se 

desfășoară în Europa după mai bine de 30 de ani, ceea ce adaugă responsabilități politice suplimentare 

pentru România, în calitate de stat gazdă și membru al Uniunii Europene. 

Implicațiile organizării evenimentului transcend dimensiunile logistice și conferă o importanță 

politică majoră atât pentru țara noastră, cât și pentru Europa, ca regiune, din perspectiva valorilor 

comune ce identifică și unesc cea mai mare parte a țărilor de pe continent. Organizarea de către 

România în anul 2022 a celei de-a XXI-a ediții a conferinței constituie o oportunitate de a consolida 

influența regională și internațională a țării noastre într-un domeniu extrem de important și dinamic, 

aducând beneficii de ordin politic, diplomatic, economic și social. 

În cadrul celui mai important for de decizii al ITU, Conferința Plenipotențiarilor, se vor 

stabili liniile generale ale politicii ITU, se va adopta planul strategic și financiar pe următorii pa tru 

ani și se aleg membrii conducerii Uniunii, cei cinci oficiali aleși ai Consiliului ITU și Comitetului 

pentru Reglementările Radio, având în vedere reuniunea reprezentanților cu drept de vot ai 

administrațiilor celor 193 de state membre. 

În anul 2018, România a fost confirmată, în urma alegerilor, pentru cel de-al șaptelea mandat 

consecutiv ca membru al Consiliului ITU, din partea Regiunii C (Europa de Est și Asia de Nord), 

alături de Azerbaidjan, Cehia, Polonia și Federația Rusă, cu un număr de 137 de voturi. De asemenea, 

în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor ITU din 2018 reprezentantul României a deținut funcția de 

vicepreședinte al conferinței, în calitate de președinte al COM-ITU, poziție din care a susținut și a 

negociat propuneri și interese comune europene la PP-18. 

În mod tradițional, președintele și prim-ministrul țării gazdă deschid lucrările Conferinței 

Plenipotențiarilor, iar prezența celor doi înalți oficiali va constitui un moment de prestigiu, dar și de 

mare responsabilitate pentru țara noastră cu privire la activitatea ce se va desfășura la nivelul 

organizațiilor internaționale și, cu titlu particular, la nivelul ITU. 

În ceea ce privește țara noastră, va candida pentru un nou mandat în cadrul Consiliului ITU, 

pe perioada 2022 – 2026, din partea Regiunii C (Europa de Est și Asia de Nord), acestei regiuni 
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fiindu-i atribuite cinci locuri în Consiliul ITU. Din regiune fac parte un număr de 21 de state. 

România se află acum la cel de-al șaptelea mandat consecutiv în Consiliul ITU, fiind membru, din 

partea Regiunii C, încă din 1994. 

Grupul PSD va vota pentru proiectul de lege. 

Mulțumesc, doamna președinte. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Dau cuvântul domnului senator Remus Negoi. 

Vă rog. 

Domnul Eugen-Remus Negoi: 

Vă mulțumesc, doamna președintă. 

Vin în completarea spuselor colegului meu din Comisia IT și vă spun că ne-am asumat, ca stat, 

organizarea Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor în București, 

eveniment ce se va desfășura în Palatul Parlamentului în 2022. 

Ca să înțelegem mai bine importanța acestui eveniment, amintesc faptul că Uniunea 

Internațională a Telecomunicațiilor este parte a Organizației Națiunilor Unite și are ca obiectiv 

fundamental menținerea și extinderea cooperării internaționale în vederea îmbunătățirii și utilizării 

raționale a tehnologiei informației și comunicațiilor fără întrerupere. 

Conferința Plenipotențiarilor, convocată la fiecare patru ani, adoptă politica generală a Uniunii, 

realizează planuri strategice și financiare și își va alege propria conducere. În subsidiar, conferința 

supraveghează atribuirea spectrului radio la nivel global, creează standarde tehnice pentru rețelele și 

serviciile din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor din întreaga lume. 

Acesta este evenimentul în care reprezentanții celor 193 de țări membre analizează și stabilesc 

standarde în ceea ce privește tehnologia informației și comunicațiilor, cu accent pe digitalizare și 

incluziune digitală pentru comunitățile slab deservite. Prin adoptarea proiectului, vom asigura 

îndeplinirea la timp a obligațiilor ce revin statului român ca urmare a organizării acestui eveniment. 

În calitate de organizator al conferinței, ANCOM – Autoritatea Națională pentru Administrare 

și Reglementare în Comunicații va suporta o parte din cheltuieli – pentru că trebuie să vorbim și de 

bani – din bugetul propriu. Vor exista însă și alte instituții sau autorități publice care se vor implica 

activ în organizarea acestui eveniment major, suportând, la rândul lor, diverse cheltuieli. 

Grupul USR va vota pentru această inițiativă. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Am încheiat dezbaterile asupra acestui punct al ordinii de zi. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 
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* 

La punctul 2 al ordinii zi avem Proiectul de lege privind participarea studenților și a elevilor din 

instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate. (L402/2021) 

Raportul comun al Comisiei pentru învățământ, tineret și sport și Comisiei pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională este de admitere a proiectului de lege. 

Acesta face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. 

Dau cuvântul doamnei senator Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională. 

Vă rog, doamna președintă. 

Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Stimați colegi, 

Proiectul de lege privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale 

Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate este o inițiativă a Guvernului României. 

Senatul, primă Cameră sesizată. 

Astăzi, în legislația națională, nu există un text de lege care să permită schimburi de elevi și 

studenți aflați la cursuri în instituțiile de învățământ din Ministerul Afacerilor Interne, prin realizarea 

acestor stagii de pregătire, sau schimb de experiență, organizate pe bază de reciprocitate între 

instituțiile partenere. Deci România nu-și poate trimite studenții la cursuri și schimburi de experiențe 

în alte instituții internaționale. Era nevoie de o astfel de modificare legislativă dacă ne dorim un 

învățământ de calitate, dacă ne dorim instituții conectate la organisme internaționale, lucru care cred eu 

că suntem cu toții de acord că acesta se poate realiza prin stagii de pregătire și în rândul studenților 

noștri din acest sector de activitate. 

Proiectul a fost votat, în ambele comisii, în unanimitate, ceea ce demonstrează încă o dată că 

atunci când vorbim de securitate, când vorbim de educația tinerilor noștri, indiferent de discursul 

nostru politic, ne așezăm la masă și putem să găsim soluții. 

PNL va vota acest proiect de lege. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumim, doamna președintă. 

Avem un invitat din partea Guvernului, domnul secretar de stat Gabriel Mureșan, de la 

Ministerul Afacerilor Interne. 

Vă rog, domnule secretar de stat. 
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Domnul Gabriel Marius Mureșan – secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne: 

Vă mulțumesc, doamna președintă. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Prin proiectul de act normativ supus dezbaterii se creează cadrul legal intern care să permită 

participarea elevilor și studenților din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la 

activități de scurtă durată din străinătate, respectiv la conferințe științifice sau de specialitate, stagii de 

pregătire sau schimb de experiență, organizate cu instituții de învățământ similare. 

Vă rugăm să adoptați Proiectul de lege privind participarea studenților și a elevilor din 

instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate, în forma 

propusă de comisiile de specialitate ale Senatului. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Dau cuvântul doamnei senatoare Liliana Sbîrnea. 

Vă rog. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Mulțumesc frumos, doamna președintă de ședință. 

Aș mai adăuga câteva lucruri, faptul că acest proiect reglementează totodată și posibilitatea 

acordării pensiei de invaliditate în anumite situații, dar și returnarea sumei de bani cheltuită de către 

instituția respectivă cu deplasarea elevilor și studenților din subordinea MAI, la fel, în anumite situații. 

Este foarte important să adoptăm acest proiect legislativ, pentru a acoperi vidul de legislație 

aflat la acest moment și pentru a crea o egalitate între studenții celorlalte instituții de învățământ și 

elevii și studenții din subordinea MAI. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc pentru intervenție. 

Am încheiat aici dezbaterile generale asupra acestui punct. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 3 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea antiromânismului. (L408/2021) 

Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări este de respingere a 

propunerii legislative. 

Aceasta face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor. 
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Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. 

Dau cuvântul domnului senator Sorin Lavric. 

Domnul Sorin Lavric: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Dragi colegi, 

Grupul senatorilor AUR sprijină Propunerea legislativă privind prevenirea și combaterea 

antiromânismului și asta, din câteva motive, pe care am să vi le înfățișez. 

Mai întâi, știți foarte bine, există o lege privind combaterea antisemitismului. Nimeni nu o 

tăgăduiește. La fel, există o lege privind combaterea antițigănismului. Nimeni n-o tăgăduiește. De ce 

nu există legi de protecție a altor minorități? Să înțeleg că aceste două etnii, aceste două minorități sunt 

privilegiate în comparație cu altele? 

Și-apoi, de ce nu există o lege a antiromânismului? 

Prima obiecție a fost aceea că antiromânismul este o noțiune atât de vagă, încât, neputând fi 

definită precis, nu poate fi prinsă în litera unei legi. Să înțeleg că antițigănismul sau  antisemitismul 

sunt niște noțiuni mai precise decât antimaghiarismul, antilipovenismul sau antiromânismul? 

A doua obiecție este că în România doar minoritățile trebuie protejate, nu și majoritatea. Bun, 

ce facem atunci în județe precum Covasna și Harghita, unde românii sunt inferiori din punct de vedere 

numeric? Chiar nu putem să avem o asemenea lege, ca să-i protejăm pe români acolo? 

Vă dau doar două exemple de antiromânism, și cu asta închei, ca să prind cât de cât conturul 

noțiunii de antiromânism. Atunci când Alexandru Florian, de la Institutul „Elie Wiesel”, de ani de zile 

se străduiește să elimine din spațiul public nume precum Ion Gavrilă Ogoranu sau Valeriu Gafencu, 

acesta nu este un act de antiromânism? Atunci când Silviu Vexler are neobrăzarea de a veni aici, în 

Senat, ca să ne explice cât de criminal este Mircea Vulcănescu, acesta nu este un act de antiromânism? 

Iată de ce AUR va vota contra raportului de respingere, sprijinind propunerea legislativă a 

doamnei senator Diana Iovanovici-Șoșoacă. 

Mersi. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Dau cuvântul doamnei senator Iovanovici-Șoșoacă. 

Vă rog. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Vă mulțumesc, doamna președintă. 

În primul rând, „La mulți ani!” sărbătoriților de astăzi, cei care sunt purtători de nume sfânt, 

Mihail și Gavril. 
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Mulțumesc Grupului AUR pentru susținerea acestui proiect, pe care ar fi trebuit să-l susțină 

întregul Senat. 

Avem legi pentru apărarea tuturor. Avem legi pentru apărarea evreilor, care în România sunt 

cetățeni români. Avem legi pentru apărarea romilor, care în România sunt cetățeni români. Avem legi 

pentru apărarea tuturor, mai puțin a românilor. 

Într-adevăr, este îngrijorător faptul că, de multe ori, trebuie să ne apărăm noi, românii, de noi 

înșine. Pentru că sunt foarte mulți cetățeni români care vorbesc în mod peiorativ la adresa României, a 

acestui teritoriu și a cetățenilor români. Este nevoie, în primul rând, să apărăm România și românii de 

toate jignirile și insultele la care suntem supuși de străini. 

Aici, Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil, numai că a solicitat anumite schimbări. Și ni 

se spune că noțiunea de „antisemitism” – pentru că legea aceasta este, într-adevăr, făcută în oglindă cu 

Legea împotriva antisemitismului –, noțiunea de „antisemitism” ar fi configurată datorită unei reuniuni 

plenare de la București, din 23 – 26 mai 2016, Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului, 

organizație la care România este membru cu drepturi depline din anul 2004. Deci dacă ar exista o 

conferință cu privire la antiromânism, atunci antiromânismul ar fi definit. 

Nu v-au ajuns, și cred că nici nu ați parcurs, cele 22 de pagini ale marilor personalități ale 

României, care de peste 150 de ani militează pentru apărarea românilor, printre care cel mai important 

este Mihai Eminescu, pe care am înțeles că domnul Vexler îl dorește scos inclusiv din literatură, fiind 

considerat antisemit din cauza a ceea ce a scris în jurnalistica vremii. Am ajuns să nu mai citim nici 

măcar motivele de expunere, în care v-am citat câteva zeci de scriitori, de jurnaliști, de oameni politici 

care încearcă să apere România. Apărăm pe toată lumea, mai puțin românii. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă rog să finalizați intervenția, doamna senator. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Imediat, doamna președintă. 

Mi se pare inacceptabil să existe comisii pentru apărarea drepturilor omului, unde au fost 

4 voturi pentru, 2 împotrivă și 3 abțineri, astfel că avizul a fost nefavorabil – ce bine ne jucăm cu 

abținerile –, în care această comisie ar fi trebuit să apere drepturile românilor, dacă mai sunt 

considerați oameni. Apărăm pe oricine, mai puțin nația română. Avem… 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, doamna senator. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Două secunde și am încheiat. 

Ca să o parafrazez pe Marine Le Pen, avem o țară atât de frumoasă și bogată, încât va fi nevoie 

de luptă ca să o păstrăm. 



 - 11 - 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Nu mai sunt intervenții asupra acestui punct. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 4 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea plății cotizației anuale a 

României la bugetul comun al Centrului de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la 

Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Center of Excellence), precum și pentru 

completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 

internaționale interguvernamentale la care România este parte. (L411/2021) 

Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și 

Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională este de admitere a proiectului de lege. 

Acesta face parte din categoria legilor ordinare. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. 

Dau cuvântul domnului secretar de stat Gabriel Mureșan, din partea Ministerului Afacerilor Interne. 

Vă rog, domnule secretar de stat. 

Domnul Gabriel Marius Mureșan: 

Vă mulțumesc, doamna președintă. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Prezentul proiect de lege supus dezbaterii propune aprobarea plății contribuției, în valoare de 

18 039,88 de euro, pentru anul 2021, respectiv a plății contribuției anuale pentru anii următori, pentru 

întreaga durată a participării României la Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și 

Răspuns la Dezastre, pentru participarea României. 

Vă rugăm să adoptați Proiectul de lege pentru aprobarea plății cotizației anuale a României la 

bugetul comun al Centrului de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre, 

precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor 

la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, în forma propusă de 

comisiile de specialitate ale Senatului. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Nu mai sunt alte intervenții asupra acestui punct al ordinii de zi. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 
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* 

La punctul 5 al ordinii de zi avem aprobarea solicitării de retrimitere la comisia de specialitate a 

Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și 

drepturile conexe. (L412/2021) 

Urmează să supunem votului această solicitare în cadrul sesiunii de vot final. 

* 

La punctul 6 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă pentru declararea lui Ștefan cel Mare, 

Domnitor al Moldovei, drept erou național și patron istoric al culturii românești. (L464/2021) 

Urmează să supunem votului solicitarea de retrimitere la comisia de specilaitate în cadrul 

sesiunii de vot final. 

* 

La punctul 7 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă privind comasarea prin absorbţie 

a Institutului Român pentru Drepturile Omului de către Consiliul Naţional pentru Combaterea 

Discriminării. (L701/2020) 

Raportul comun al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisiei 

pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități este de respingere a propunerii legislative. 

Aceasta face parte din categoria legilor organice. 

Senatul este Cameră decizională. 

Începem dezbaterile. 

Dau cuvântul domnului senator Bogdan Matei. 

Vă rog. 

Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Mulțumesc frumos, doamna președinte. 

România și românii se bucură de existența unui Institut pentru Drepturile Omului. Institutul 

este prima instituție națională de drepturile omului din România și reprezintă un model și o sursă de 

inspirație pentru celelalte instituții naționale de drepturile omului, constituite ulterior. El a fost înființat 

prin Legea nr.9/1991 și funcționează conform unui cadru juridic perimat, care se impune a fi adaptat la 

nevoile societății românești. 

Încă de la începuturile sale, prin mandatul general asumat, IRDO a acționat în domeniul 

promovării drepturilor omului, exercitându-și activitatea pe direcții principale și esențiale precum cercetare, 

inovare, formare, educație în domeniul drepturilor omului. Necesitatea existenței mai multor instituții, 

cu atribuții diferite, în domeniul drepturilor omului este o realitate și la nivelul statului român. Or, în 

acest moment vorbim, practic, de un demers de anulare, practic, a instituției fundamentale din 
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România în ceea ce privește drepturile omului, instituție care, având în vedere provocările actuale 

existente în domeniul drepturilor omului, consider că este, mai mult ca oricând, necesară. 

Grupul Partidului Social Democrat va vota pentru raportul de respingere. 

Mulțumesc frumos. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Nu avem alte intervenții asupra acestui punct. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 8 al ordinii de zi avem Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 

privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi. (L385/2018) 

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.64/2019. 

Urmează să supunem votului solicitarea de retrimitere la comisia de specialitate. 

* 

La punctul 9 al ordinii de zi avem Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de 

subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr.2 din Tratatul de la Lisabona, respectiv Proiectul 

de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE) 2018/1091 în ceea ce privește contribuția Uniunii pentru statisticile 

integrate referitoare la ferme în temeiul cadrului financiar 2021 – 2027 – COM(2021) 477 final. 

Raport – Comisia pentru afaceri europene. 

Proiectul de hotărâre se regăsește afișat pe pagina de internet a Senatului. 

Nu avem intervenții asupra acestui punct al ordinii de zi. 

Proiectul de hotărâre rămâne la vot final. 

* 

Stimați colegi, 

Continuăm lucrările cu cea de-a doua parte a ședinței, respectiv exprimarea votului asupra 

punctelor înscrise pe ordinea de zi și dezbătute în ședința de astăzi. Potrivit prevederilor art.111 din 

Regulamentul Senatului, se vor supune unui singur vot raportul în întregime și inițiativa legislativă. 

Vă reamintesc că votul se exercită prin intermediul sistemului de vot electronic hibrid. 

În timpul ședinței de vot electronic hibrid, în cazul în care senatorul este înregistrat în aplicație 

sau are cardul de vot introdus în consolă, dar nu apasă nicio tastă, va figura absent la votul respectiv. În 

situația în care, din eroare, senatorul prezent în sală își exercită votul prin intermediul sistemului 
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hibrid, și prin cardul de vot, și prin tabletă, și prin apel telefonic, se va lua în considerare votul 

exprimat prin intermediul cardului de vot în sala de plen. 

Având în vedere cele prezentate anterior, urmează să derulăm un vot test. 

Stimați colegi, vă rog să introduceți cartelele de vot în console, pentru a derula votul test. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

La punctul 1 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.88/2021 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Uniunea Internaţională a 

Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor a Uniunii 

Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Bucureşti, România, 26 septembrie – 14 octombrie 2022), semnat 

la Geneva la 30 iunie 2021. (L430/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere și a proiectului de lege privind 

aprobarea ordonanței. 

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

85 de voturi pentru, un vot împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 2 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind participarea studenților și a elevilor 

din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate. (L402/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere și a proiectului de lege. 

Acesta face parte din categoria legilor organice. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

88 de voturi pentru, zero împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 3 avem Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea antiromânismului. (L408/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de respingere, respectiv respingerea 

propunerii legislative. 

Aceasta face parte din categoria legilor organice. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

73 de voturi pentru, 13 împotrivă, zero abțineri, unul „nu votez”. 

* 

La punctul 4 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea plății cotizației anuale a 

României la bugetul comun al Centrului de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la 

Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Center of Excellence), precum și pentru 
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completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 

internaționale interguvernamentale la care România este parte. (L411/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere și a proiectului de lege. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

87 de voturi pentru, un vot împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 5 al ordinii de zi urmează să ne pronunțăm prin vot asupra solicitării de retrimitere 

la comisia de specialitate a Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind 

dreptul de autor și drepturile conexe. (L412/2021) 

Supun votului solicitarea de retrimitere la comisia de specialitate a inițiativei legislative. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

87 de voturi pentru, zero împotrivă, o abținere, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 6 al ordinii de zi urmează să ne pronunțăm prin vot asupra solicitării de retrimitere 

la comisia de specialitate a Propunerii legislative pentru declararea lui Ștefan cel Mare, Domnitor al 

Moldovei, drept erou național și patron istoric al culturii românești. (L464/2021) 

Supun votului solicitarea de retrimitere la comisia de specialitate a inițiativei… a 

propunerii legislative. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

86 de voturi pentru, zero împotrivă, două abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 7 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă privind comasarea prin absorbţie 

a Institutului Român pentru Drepturile Omului de către Consiliul Naţional pentru Combaterea 

Discriminării. (L701/2020) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de respingere, respectiv respingerea 

propunerii legislative. 

Aceasta face parte din categoria legilor organice. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

67 de voturi pentru, 22 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 8 al ordinii de zi urmează să ne pronunțăm prin vot asupra solicitării de retrimitere 

la comisia de specialitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea 

mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. (L385/2018) 
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Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.64/2019. 

Supun votului solicitarea de retrimitere la comisia de specialitate a inițiativei legislative. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

89 de voturi pentru, zero împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 9 al ordinii de zi avem Proiectul de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament 

al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1091 în ceea ce 

privește contribuția Uniunii pentru statisticile integrate referitoare la ferme în temeiul cadrului 

financiar 2021 – 2027 – COM(2021) 477 final. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

89 de voturi pentru, un vot împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”. 

Îi rog pe liderii de grup să transmită către secretarii de ședință listele cu senatorii ce vor fi 

apelați din sala de plen pentru exercitarea votului. 

Mulțumesc. 

* * 

PAUZĂ 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Începem sesiunea de vot. 

Domnul senator Bordei Cristian, vă rog. 

Domnul Cristian Bordei: 

Sunt senator Cristian Bordei, Circumscripția nr.13 Cluj, votul meu este pentru – la primele 

cinci puncte de pe ordinea de zi, la restul am votat din sală. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Ați votat din sală. 

Domnul Cristian Bordei: 

Da. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Am reținut: de la 1 la 5 – pentru, restul ați votat din sală. 

Mai departe, doamna senator Anastase Roberta, domnul Badea Viorel-Riceard, Banu Claudia. 

Doamna Roberta-Alma Anastase: 

Roberta Anastase sunt, senator PNL de Prahova, iar votul meu este „pentru” pentru toate 

punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna senator. 

„Pentru” – la toate punctele. 

Mai departe, Badea Viorel-Riceard, Banu Claudia, Berea Cristinel. 

Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Viorel Badea, diaspora, votul meu este următorul: la punctul 1 – pentru raport de 

admitere, la 2 – pentru raport de admitere, la 3 – pentru raportul de respingere, la 4 – pentru raportul 

comun de admitere, la 5 – împotriva retrimiterii la comisie, la 6 – pentru raport de admitere, la 7 – pentru 

raport de admitere, la 8 – pentru raport suplimentar comun de admitere, la 9 – pentru raport. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Banu Claudia, Berea Cristinel, Bica Dănuț. 

Doamna Claudia-Mihaela Banu: 

Bună ziua! 

Claudia Banu, Circumscripția nr.40 Vâlcea, votul meu este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna senator. 

Domnul Berea Cristinel, Bica Dănuț și Bîca Iulian-Mihail. 

Domnul Cristinel-Gabriel Berea: 

Bună ziua! 

Cristi Berea…, (Neinteligibil) USR Iași, votul meu este următorul: la punctul 7 – împotrivă, 

celelalte puncte de pe ordinea de zi – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

La punctul 7? Am înțeles. 7 – „contra” și la celelalte puncte – „pentru”. 

Mulțumesc. 

Bica Dănuț, Bîca Iulian, Bodog Florian-Dorel. 

Domnul Dănuț Bica: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul PNL Dănuț Bica, Circumscripția electorală nr.3 Argeș, votul meu este pentru la 

toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Mai departe, domnul senator Bîca… 

Vă rog, vă rog, vă rog. 

Domnul Iulian-Mihail Bîca: 

Bună ziua! 

Iulian-Mihail Bîca, senator PNL, Circumscripția Vaslui, votul meu este pentru la toate 

punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Domnul Bîca. Am reținut. 

Mulțumesc. 

Bodog Florian, Bourceanu Septimiu, Bumb Sorin, vă rog. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Bună ziua! 

Numele meu este Florian Bodog, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi, 

respectiv pentru retrimitere la comisie, acolo unde este cazul. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Bourceanu Septimiu, Bumb Sorin, Cadariu Constantin-Daniel, vă rog. 

Domnul Septimiu-Sebastian Bourceanu: 

Septimiu Bourceanu, senator de Constanța, votul meu este „pentru” pentru toate punctele de 

pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Zi bună! 

Bumb Sorin, Cadariu Constantin, Cernic Sebastian, vă rog. 

Domnul Sorin-Ioan Bumb: 

Bună ziua! 

Sorin-Ioan Bumb, senator de Alba, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Cadariu, domnul Cernic Sebastian și domnul Chirteș Ioan-Cristian, vă rog. 
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Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Bună seara! 

Sunt senatorul Cadariu Constantin-Daniel, iar votul meu este pentru la toate punctele. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Cernic, Chirteș, domnul ministru Cîmpeanu, vă rog. 

Domnul Sebastian Cernic: 

Bună ziua! 

Mă numesc Sebastian Cernic, senator USR de Bacău, votul meu este în felul următor: la 

punctul numărul 1 – pentru, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – pentru, la punctul 4 – pentru, la 

punctul 5 – pentru, punctul 6 – pentru, punctul 7 – împotriva raportului de respingere, punctul 8 – pentru 

și punctul 9 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. (Discuții.) 

Bine. Mergem mai departe, domnul Chirteș Ioan, domnul Cîmpeanu Sorin, domnul 

ministru, și domnul ministru Cseke. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul PNL, de Mureș, Cristian Chirteș și votez pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Mai departe, domnul ministru Cîmpeanu, domnul ministru Cseke Attila. 

Din sală: Nu răspunde domnul ministru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Nu răspunde domnul Cîmpeanu sau domnul Cseke? 

Din sală: Domnul Cîmpeanu. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Cîmpeanu nu răspunde. 

Mergem mai departe, la domnul Cseke Attila, Dunca Marius, după domnul ministru, Fenechiu 

Daniel, Firu Stela și Florean Ovidiu-Iosif. 
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Din sală: Nici domnul Cseke nu răspunde. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Nu răspunde. Mergem la apelul doi. 

Mai departe, Dunca Marius, liderul de grup Fenechiu, Firu Stela, Florean Ovidiu-Iosif. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

Dunca Marius-Alexandru, senator PSD Brașov, votul meu este pentru la toate punctele 

înscrise la ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Fenechiu Daniel, Firu Stela, Florean Ovidiu-Iosif. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Sunt senatorul PNL Daniel Fenechiu, Circumscripția nr.4 Bacău, votul meu este pentru la toate 

punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Fenechiu. 

Doamna Firu Stela, domnul Florean Ovidiu-Iosif. Apoi, Guran Virgil. 

Doamna Stela Firu: 

Alo! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Vă rog. 

Doamna Stela Firu: 

Stela Firu sunt, senator de Mehedinți, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna senator. 

Domnul senator Florean Ovidiu-Iosif, Guran Virgil, Humelnicu Marius. 

Domnul Ovidiu-Iosif Florean: 

Bună ziua! 

Ovidiu Florean sunt, senator de Bistrița-Năsăud, neafiliat, la punctul 5 votez împotrivă, la 

celelalte puncte votez pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Mai departe, Guran Virgil, Humelnicu Marius, Ioan Raluca-Gabriela. 

Domnul Virgil Guran: 

Senatorul Virgil Guran, la toate punctele – pentru. 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Humelnicu Marius, Ioan Raluca-Gabriela, Iordache Ion. 

Domnul Marius Humelnicu: 

Bună ziua! 

Senator Marius Humelnicu, votul meu este: punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctele 3 și 

4 – pentru, punctul 5 – pentru retrimitere la comisie, punctul 6 – pentru retrimitere la comisie, punctul 

7 – pentru, punctul 8 – pentru retrimiterea la comisie și punctul 9 – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Doamna senator Ioan Raluca-Gabriela, domnul Iordache Ion apoi. 

Doamna Raluca-Gabriela Ioan: 

Bună ziua! 

Senator Ioan Raluca-Gabriela, Circumscripția nr.41 Vrancea, votez pentru la toate punctele 

de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim. 

La mulți ani, doamna senator! 

Iordache Ion, Matieș Călin-Gheorghe, Mihai Alfred-Laurențiu. 

Nu răspunde domnul Iordache. Mergem la apelul doi. 

Domnul senator Matieș, domnul Mihai Alfred-Laurențiu și Muntean Lucica Dina. 

Domnul Călin-Gheorghe Matieș: 

Călin Matieș, senator Circumscripția nr.1 Alba, senator PSD, la toate cele nouă puncte – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Matieș a fost? 

Din sală: Da. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc mult. 

Am reținut și pe domnul Oros. Imediat îl luăm. 

Nazare, Muntean, Mihai Alfred-Laurențiu, vă rog. 

Din sală: Nu răspunde domnul Mihai Alfred. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

O secundă! 

Vă rog din suflet să-l apelați pe domnul Oros. 
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Nici doamna Lucica Dina nu răspunde. 

Mihai Alfred-Laurențiu a răspuns? Antonio. 

Din sală: Nu. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Nu a răspuns, nu? Nu a răspuns domnul Mihai Alfred. 

Muntean Lucica Dina nu a răspuns. 

Nazare Alexandru, Pauliuc Nicoleta, Petcu Toma. 

Domnul Nechita-Adrian Oros: 

Adrian Oros, senator neafiliat, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule ministru. Domnul Oros. 

Mai departe, Nazare Alexandru, Pauliuc Nicoleta, Petcu Toma. 

Domnul Alexandru Nazare: 

Bună ziua! 

Alexandru Nazare, votez pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule ministru. 

„Pentru” – la toate punctele. 

Mai departe, Pauliuc Nicoleta, Petcu Toma, Pistru Eusebiu. 

Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Nicoleta Pauliuc sunt, votul meu este pentru la toată ordinea de zi de astăzi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna Pauliuc. 

Petcu Toma, Pistru, Popa Maricel. 

Nu răspunde domnul Toma Petcu. 

Mai departe, domnul Pistru Eusebiu, Popa Maricel, Pufu Vlad-Mircea. 

Domnul Eusebiu-Manea Pistru: 

Alo! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Vă rog. 
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Domnul Eusebiu-Manea Pistru: 

Bună ziua! 

Eusebiu Pistru sunt, la punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, 

punctul 5 – pentru retrimiterea la comisie, punctul 6 – pentru retrimiterea la comisie, punctul 7 – pentru, 

punctul 8 – pentru retrimiterea la comisie și punctul 9 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim frumos. 

Să o resunați pe doamna Muntean Lucica Dina, vă rog. 

Și dacă aveți ceva… telefon…, luați-i pe Popa Maricel sau Pufu Vlad-Mircea. 

Domnul Maricel Popa: 

La toate punctele pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Domnul Popa Maricel? 

Din sală: Da, da. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Am reținut. 

Sunați-o pe doamna Muntean Lucica Dina și, mai departe, domnul Pufu Vlad-Mircea… 

Domnul Vlad-Mircea Pufu: 

Bună ziua tuturor! 

Vlad-Mircea Pufu sunt, senator PNL de Buzău, votul meu pentru astăzi este pentru la toate 

punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Mihai și Gabriel! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Am reținut. 

Vă rog. 

Doamna Lucica Dina Muntean: 

Bună ziua! 

Sunt Lucica Dina Muntean, senator PNL Hunedoara, pentru cele nouă puncte de pe ordinea de 

zi votez astfel: la punctele 1, 2, 6 și 7 – votez pentru raport de admitere, la punctul 3 – pentru raport de 

respingere, la punctul 4 – pentru raport comun de admitere, la punctul 5 – pentru retrimitere la comisie, 

la punctul 8 – pentru raport suplimentar comun de admitere, iar la punctul 9 votez pentru raport. 
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Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim. Doamna Muntean Lucica Dina. 

Mergem mai departe, domnul Rotaru Ion, Rujan Ion-Cristinel, Scarlat George. 

Domnul Ion Rotaru: 

Acum? 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Vă rog. 

Domnul Ion Rotaru: 

Bună ziua! 

Ion Rotaru, senator PSD Brăila, votul pentru ședința de azi este pentru la toate punctele 

înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Rotaru. 

Rujan Ion-Cristinel, Scarlat George, Scântei Laura-Iuliana. 

Domnul Ion-Cristinel Rujan: 

Bună ziua! 

Sunt senator Rujan Ion-Cristinel, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Scarlat George, Scântei Laura, Stan Ioan. 

Nu răspunde domnul Scarlat. 

Mergem mai departe, doamna senator Scântei, domnul senator Stan Ioan. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Bună ziua! 

Sunt Iulia Scântei, senator PNL de Iași, voturile pentru ordinea de zi sunt următoarele: la 

pozițiile 1 și 2 voturile sunt „pentru” rapoartele de admitere, la poziția numărul 3 votul este „pentru” 

raportul de respingere, la poziția 4 – vot „pentru” raportul comun de admitere, la poziția 5 – „pentru” 

propunerea de retrimitere a proiectului la comisii, la poziția 6 și la poziția 7 – voturi „pentru” 

rapoartele de admitere și „pentru” proiecte, la poziția 8 – vot „pentru” raportul suplimentar comun de 

admitere și, în fine, la poziția 9, la COM – un vot „pentru” raport. 

Mulțumesc. 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna Scântei. 

Mai departe, domnul senator Stan Ioan, Stocheci Cristina, doamna senator, și domnul 

senator Tánczos Barna. 

Domnul Ioan Stan: 

Bună ziua! 

Senator Ioan Stan, la punctele 5, 6 și 8 votez „pentru” retrimitere la comisie, iar la restul 

punctelor aflate pe ordinea de zi votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

S-auzim de bine. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Stan Ioan. 

Stocheci Cristina, doamna senator, domnul senator Tánczos Barna și domnul senator 

Toanchină Marius-Gheorghe. 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

Bună ziua! 

Sunt Cristina Stocheci, senator PSD de Argeș, votul meu astăzi este pentru la toate punctele 

aflate pe ordinea de zi. 

O zi bună vă doresc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim. 

Și noi vă dorim, vă dorim o zi bună și dumneavoastră. 

Mai departe, Tánczos Barna, Toanchină Marius-Gheorghe. 

Domnul ministru Tánczos nu răspunde. 

Mergem mai departe, Toanchină Marius-Gheorghe, Veștea Mihail, Vlad Sergiu și, ultimul 

telefon, Voiculescu Liviu-Dumitru. 

Domnul Marius-Gheorghe Toanchină: 

Bună ziua! 

Senator Marius-Gheorghe Toanchină, PSD Brașov, vot pentru la toate punctele. 

Vă mulțumesc. (Discuții.) 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Domnul Toanchină Marius, „pentru” – la toate punctele de pe ordinea de zi. Am reținut. 

Mai departe, domnul Veștea Mihail, Vlad Sergiu Cosmin, Voiculescu Liviu și Zamfir 

Daniel-Cătălin. 
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Veștea nu răspunde. 

Mai departe, Vlad Sergiu Cosmin, Voiculescu Liviu, domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin. 

Domnul Sergiu Cosmin Vlad: 

Bună ziua! 

Sunt, Vlad Sergiu Cosmin, senator în Circumscripția nr.2 Arad, iar voturile mele sunt 

următoarele: la punctul 7 – împotrivă, iar la restul punctelor de pe ordinea de zi – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

La 7 – „împotrivă”, domnul Vlad Sergiu Cosmin, iar la celelalte puncte – „pentru”. 

Voiculescu Liviu-Dumitru, Zamfir Daniel-Cătălin. (Discuții.) 

Vă rog. 

Domnul Liviu-Dumitru Voiculescu: 

Votul meu pentru astă-seară este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Sunt senator Liviu Voiculescu. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule Voiculescu. 

Domnul Zamfir Daniel-Cătălin, vă rog. 

Deocamdată, nu răspunde, da? 

Haideți să începem a doua tură de voturi telefonice. 

Avem așa…, în regulă: Cîmpeanu Sorin Mihai, vă rog, apelul doi, Cseke Attila – apelul doi. 

Vă rog. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cseke Attila și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule ministru. 

O zi bună în continuare, domnule ministru! 

Domnul ministru Cîmpeanu? Nu răspunde. 

Mai departe, domnul Iordache Ion, vă rog, senator neafiliat, și domnul Petcu Toma, senator PNL. 

Vă rog. 

Domnul Ion Iordache: 

Alo! 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Vă rog. 

Domnul Ion Iordache: 

Ion Iordache, Circumscripția nr.20 Gorj, votul meu este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, dragule coleg, mulțumim din suflet. Domnul Iordache. 

Domnul Petcu Toma, vă rog. 

Domnul Toma-Florin Petcu: 

Bună ziua! 

Petcu Toma, senator PNL, Circumscripția nr.19 Giurgiu, votez pentru la toate punctele de 

pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Toma Petcu. 

Ar mai fi Mihai Alfred-Laurențiu, vă rog, Scarlat George, pregătiți-l pentru apelul doi, Tánczos 

Barna și Zamfir. Și Veștea. 

Mihai Alfred-Laurențiu, Scarlat George. 

Nu răspunde Mihai Alfred-Laurențiu, îmi pare rău. 

Vă rog să-i apelați pe domnii: Scarlat George, Tánczos Barna, Veștea Mihail și Zamfir 

Daniel-Cătălin. 

Domnul Mihail Veștea: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Mihail Veștea, de la Brașov, astăzi votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, stimate coleg, mulțumim din suflet. 

Domnul George Scarlat: 

Bună seara! 

George Scarlat, senator de Galați, votul meu de astăzi este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Scarlat. 

Domnul ministru Tánczos Barna și domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin, vă rog. 
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Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

Bună ziua! 

Daniel Zamfir sunt, votul meu astăzi va fi următorul: la punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, 

punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru retrimiterea la comisie, 6 – pentru 

retrimiterea la comisie, 7 – pentru, 8 – pentru, 9 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Zamfir. 

Zi bună! 

Domnul senator ministru Tánczos Barna și am încheiat cu acest telefon. 

Nu răspunde domnul Tánczos Barna. Bine. 

Mulțumim. 

Facem centralizarea și revenim cu rezultatul votului. 

* 

PAUZĂ 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Până la centralizarea votului, avem pe ordinea de zi o notă privind adoptarea tacită, prin 

împlinirea termenului pentru dezbatere și adoptare la 3 și 5 noiembrie 2021, a unor inițiative legislative. 

Această notă este afișată pe pagina de internet a Senatului. 

Inițiativele legislative se consideră adoptate prin împlinirea termenului, în conformitate cu 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, coroborat cu prevederile art.149 alin.(2) din 

Regulamentul Senatului, și urmează să fie transmise Camerei Deputaților spre dezbatere și 

adoptare în calitate de Cameră decizională. 

* 

De asemenea, avem o notă pentru exercitarea de către parlamentari a dreptului de sesizare a 

Curţii Constituţionale. 

În conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) şi (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii Constituţionale, s-au depus la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării 

de către senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, următoarele legi: 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare; 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2020 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea 
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Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE 

ȘI UTILAJE” – procedură de urgență; 

3. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a 

achitării amenzilor contravenționale. 

Termenele pentru sesizare sunt de 2 zile pentru legile adoptate în procedură de urgenţă şi de 

5 zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii (astăzi, 8 noiembrie 2021). 

Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului, respectiv data de astăzi, 

8 noiembrie 2021. 

* * 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, doamna președintă a Senatului. 

Stimați colegi, 

Rezultatul voturilor din ședința din 8 noiembrie 2021, plenul Senatului. 

La punctul 1 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic am avut 42 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă, total: 127 pentru, unul contra, zero abțineri. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic am avut 42 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- total, telefonic plus tabletă: 130 pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 3: 

- vot telefonic: 42 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- total, telefonic plus tabletă: 115 voturi pentru, 13 contra, zero abțineri. 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic am avut 42 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- total, telefonic plus tabletă: 129 pentru, unul contra, zero abțineri. 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic: 40 de voturi pentru, două contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă: 127 de voturi pentru, două contra, o abținere. 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic: 41 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă: 127 de voturi pentru, zero contra, două abțineri. 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic: 38 de voturi pentru, 3 contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă: 105 pentru, 25 contra, zero abțineri. 
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Punctul 8 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic: 41 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă: 130 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 9 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic: 41 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- punctul 9, telefonic plus tabletă: 130 de voturi pentru, unul contra, zero abțineri. 

Vă mulțumim. 

Seară bună! 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Rezultatul votului cumulat privind punctele înscrise pe ordinea de zi pentru dezbatere și vot în 

ședința de astăzi este următorul: 

La punctul 1 al ordinii de zi proiectul de lege privind aprobarea ordonanței a fost adoptat. 

La punctul 2 inițiativa legislativă a fost adoptată. 

La punctul 3 inițiativa legislativă a fost respinsă. 

La punctul 4 inițiativa legislativă a fost adoptată. 

La punctul 5 solicitarea de retrimitere la comisie a inițiativei legislative a fost aprobată. 

La punctul 6 solicitarea de retrimitere la comisie a fost aprobată. 

La punctul 7 inițiativa legislativă a fost respinsă. 

La punctul 8 solicitarea de retrimitere la comisie a fost aprobată. 

La punctul 9 proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă această ședință a Senatului. 

Mulțumesc. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 16.31. 


